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11. ÉVFOLYAM 

 

1. Egy háromszög két oldala 12 cm és 10 cm hosszú, az általuk bezárt szög 30°-os. Mekkora a 

háromszög területe? 

2. Egy háromszög két oldala 11,5 cm és 5,68 cm, az általuk bezárt szög 69°-os. Mekkora a 

háromszög területe? 

3. Egy háromszög két oldala 8 cm és 11 cm, a háromszög területe 22 cm2. Mekkora lehet a két oldal 

által bezárt szög? 

4. Egy háromszög két oldala 4,6 cm és 7,2 cm, a területe 27,61 cm2. Mekkora lehet a két oldal által 

bezárt szög? 

5. Egy paralelogramma két oldala 4 cm és 8 cm, az egyik szöge 150°-os. Mekkora a paralelogramma 

területe? 

6. Egy paralelogramma területe 69,28 cm2, két oldala 8 cm és 10 cm. Mekkorák a szögei? 

 

7. Egy háromszög 10 cm-es oldalán 32° és 78° nagyságú szögek vannak. Mekkorák a háromszög 

ismeretlen oldalai? 

8. Egy háromszög két oldala 8 cm és 10 cm hosszú, a hosszabbikkal szemben lévő szög 87°-os. 

Mekkora a háromszög harmadik oldala, és mekkorák az ismeretlen szögek? 

9. Egy háromszög két oldala 8 cm és 13 cm, az általuk bezárt szög 60°-os. Mekkora a háromszög 

ismeretlen oldala, és mekkorák az ismeretlen szögek? 

10. Szögei szerint milyen az a háromszög, amelynek oldalai 12 cm, 15 cm és 20 cm hosszúak? 

11. Egy háromszög két oldala 8 cm és 14 cm hosszú, az általuk bezárt szög 81°-os. Mekkora a 

háromszög kerülete, területe? 

 

12. Egy paralelogramma két oldala 6 cm és 12 cm hosszú, hegyesszöge 60°-os. Mekkorák az átlói? 

13. Egy paralelogramma oldalainak hossza 8 cm és 11 cm, rövidebbik átlója 15,75 cm hosszú. 

Mekkorák a paralelogramma szögei, és milyen hosszú a másik átló? 

14. Egy szimmetrikus trapéz hosszabbik alapja 16 cm, a szárai 8 cm, átlói 15,52 cm hosszúak. 

Mekkora a trapéz kerülete, területe? 

15. Egy trapéz alapjai 14 cm és 6 cm hosszúak, hegyesszögei 59° és 67° nagyságúak. Mekkora a 

trapéz kerülete, területe? 

 

16. Egy háromszögben a 10 cm hosszú oldallal szemben 30°-os szög van. Mekkora sugarú kör írható 

a háromszög köré? 

17. Egy háromszög köré írható körének sugara 8 cm. Mekkora szög lehet a háromszög 10 cm-es 

oldalával szemben? 

18. Egy háromszög köré 6 cm sugarú kör írható. A háromszög csúcsai a körvonalat 3 : 7 : 8 arányú 

ívekre bontják. Mekkorák a háromszög oldalai? 

 

 



19. Párizs Berlintől 880 km-nyire van, Rómától 1120 km-nyire. A Róma-Berlin távolság 1184 km. 

Budapest Rómától 800 km, Berlintől 704 km távol van. Milyen messze van Budapest Párizstól? (A 

megadott távolságok légvonalban értendők.) 

 

 
 

20. Hős, Bátor Sir Robin, aki legyőzte a tűzokádó sárkányt, és elnyerte a gyönyörű szűz kezét, akit 

szeretett meg akarja határozni az Önző Óriás magasságát (az ábrán CD). Ehhez Hős, Bátor Sir 

Robin, aki legyőzte a tűzokádó sárkányt, és elnyerte a gyönyörű szűz kezét, akit szeretett lemért 

távolságokat és szögeket, méghozzá az alábbiakat tudta Hős, Bátor Sir Robin, aki legyőzte a 

tűzokádó sárkányt, és elnyerte a gyönyörű szűz kezét, akit szeretett meghatározni az igen magas 

intelligenciahányadosának köszönhetően: AB = 10 m, BAC = 68°, ABC = 59°, CBD = 38°. 

Milyen magas az óriás, akinek a magasságát így Hős, Bátor Sir Robin, aki legyőzte a tűzokádó 

sárkányt, és elnyerte a gyönyörű szűz kezét, akit szeretett már meg tudja határozni. (Az A, B és C 

pontok egy síkban vannak, és erre a síkra a CD egyenes merőleges – természetesen.) 

 

 
 

 

 


